
Sev,ılııy•d <ıtıı ahıyla lıu u lkede bır 'Sinematek ınacrr~sı' ya,andı. Dönemin 

yo(jun politik ııtıııoslerı nedeniyle olay 'qerçek ,1ıılamıy!a bir sinematek 

kurnn nın ötesıne gider gibi olduysa da kimileri açısından Türk Sinematek 

Der .eği hal.!i özlemle anılan bır kurum. 

5mematek kurmak oneelikle arşıvcilik demek ve bu gerçekten hem uzman· 

lık hem de büyük sermaye isteyen bir iş. bO'Iı yıllarda Sinematek karşısın

da bir konumu olan Sinema-TV Merkezi bugün gerçek bir arşiv hüviyetine 

:;ahip. Kurun•, Türkıye'nin film arşivini resmi olarak muhafaza ediyor, dev

etin olaı•akıar• ve yönetıcılerinın gayretlerı doğrultusunda sinematek gö

revini yapınaya çalışıyor. 

Bugünlerde duyduğumuza göre, kültür sanat faaliyetlerine belirgin deste· 

ğirı sürdüren Yapı Kredi Bankası, Istanbul Beyoğlu'nda bir özel sinema

tek kurma hazırlığında. Bankanın Galatasaray'daki binasının en üst katı 

gösterimler ve izleme odaları olarak hazırlanıyor. Buradaki ilk salonun 

2003 sonbaharında faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak asıl büyük yatı

rım, daha sonra. Yapı Kredi, mülkiyeti kendine ait olan Tünel civarında

ki 'lleşhur Narman lı Han'ın içine modern bir sinema merkezi inşa ederek 

sinematek vizyonunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu projenin 3-4 yıl son

ra tamamlanacağı öngörülüyor. 

Bu öngörüler paralelinde program yapmaya da şimdiden başlamış durum

dalar. Beyoğlu'nda bulunan Turkcell binasının salonlarında film gösterimle-

ri yapılıyor bile. 'Sinema l<ullibu' başlığı altında 

Ocak ayı içinde' Salıalıaltin ~yüboğlu belgesel leri' 

toplu gösterimini yapan Yapı l<redl '50 Yıl Önce 

Türk Sinenıası' toplu gösterimini de başlattı. 

Bu amaçla Ocak ayında Lütfi Akad'ın Yalnızlar 

R1htmu, Sami Ayanoğlu'nun Yavuz Sultan Selim 

Ağlıyor, Atıf Yılmaz'ın Kadın Severse ve Orhan 

Erçin'in l<admm Fendi ile Çeto Sihirbaz filmleri 

gösterilmiş durumda. 

Yapı Kredi'nin sinematek kurma konusundaki il· 

gisinin nedenine gelince ... Enis Batur projenin fikir babası imiş. Öteden be

ri bu konuda düşüncesi olan Batur bu fikrini nihayet üst yönetime kabul et

tirmiş. 

Tabii, resmi değil özel sıfatıyla da olsa sinematek kurma girişimi gerçek

ten iddialı bir proje. Yerli ve yabancı filmierin 35 mm kopyalannın nasıl te

min ve muhafaza edileceğini, öngörülen kurumun 19bO'Iardaki sinematek 

gibi daha çok sinema kulübü düzeyinde kalıp kalmayacağını doğrusu me

rak ediyorum. Bunun için çok değil birkaç sene sabretmemiz gerekiyor. So

nucu ne olursa olsun bu girişim hem Türkiye'de yaşanmış haliyle hem de 

gerçek anlamıyla sinemateğin ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini bir 

kez daha sorgulamamız açısından yararlı olacaktır. 

ses ve görüntü açısından belli bir kaliteyi ya- Türk sineması 1980 sonrasında başlayan süreçte 

kalamış durumda. Yanı sıra, içerdikleri al- üretim sayısı açısından büyük bir düşüş yaşadı ve 

ternatif bölümlerle arşivlenecek niteliklere bu durum halen devam ediyor. Pek az film, salon

sahipler. Son dönem Türk filmlerinden birka- lardan gelen parayla yapı m masraflarını karşıla

çının da olsa DVD'Ierinin çıktığını görmek yabiliyor, kazanç elde edebiliyor. Çoğunluk ancak 

ise ilgilisini gerçekten memnun ediyor. sponsorlarla, TV gösterim haklarıyla, Kültür Ba

Uzakadlı son filmi halen salonlarda gösteri!- kanlığı'nın ve Eurimages'in katkılarıyla çekilebil

mekte olan ve yaptığı farklı filmlerle kendine me imkanına kavuşuyor. 

özgü bir sinema anlayışını sürdüren Nuri Bilge Ceylan'ın uzun metraj! ı ilk iki filmi Kasaba ve Türk sinemasının altın çağının önemli yapınıcı ve 

May1s SJkmtJSJ DVD formatında basıldı. May1s SikıntlSI filminin senaryosu ise Norgunk Ya- yönetmenlerinden Hulki Saner, bir dönem başkan-

yıncılık tarafından kitap olarak piyasaya sürülüyor. lığını yaptığı S ESAM <Sinema Eseri Sahipleri 

Alpagut Gültekin tarafından yayma hazırlanan kitapta senaryonun yanı sıra yönetmenle ya- Meslek Birliği) yayını olarak çıkan çalışmasında 

pılmış uç kapsamlı söyleşi (Michel Ciment/Positif, Yücel Göktürk-Sungu Çapan/Roll, Esra tam da bu kritik konuya katkıda bulunacak veri

Aiiçavuşoğlu/CumhuriyetJ, Positif dergisi yazarlarından Yannick Lemarie'nin 'May1s S1kmtJ- leri derlemiş. 1995 tarihli çalışma yurtdışında 

SJ: Sizi öyle çok seviyorum kL . .' başlıklı yazısı ıle yerli-yabancı yazar ve sinema eleştirmen- film teşviklerinin hangi yasal düzenlemelerle ve 

lerinin filmle ilgili yazılarından ve söyleşilerinden kısa alıntılar filmden çeşitli karelerle birlik- nasıl yapıldığı konusunda Türk yapınıcıları bilgi-

te yer alıyor. 

Filmin senaryosu çekim öncesi yönetmenin elinde bulunan senar

yo tıiç deği~tirilmeden aynen okura sunulmuş. Böylece filmi izle

yenler, yönetmenin çekim ve montaj sırasında ne tür değişiklikle

re gereksınirrı duyduğunu görebilecekler. "Bir senaryoyu bu göz

le okumak bir filmin oluşumundaki evre/eri, değişiklikleri, te

redduılen, buluşlan bu gözle izlemek, her filmin gördüğümüzün 

d1şmda b1r ya da birkaç öteki filmi de barmd1rdJğm1 fark etme

mizi sağlayacaktır, " diyor kitabın yayıncısı _ 

Jmaı f 'T'"las• tz-af•ndan DVD formatında basılan filmlerde ise 20 

dakıkalıJ< kstra görüntüler ve Arıt A~çı'nın çektiğı set fotoğraf

lan yer alıyor 

12 y ı ı ~ınem 

lendirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Eurimages'in 

.,,.EIII'IIIi Gayesi ve Çalışma Tarzı , Uluslararası Film Ya

d e 

pımcıları Birliği Federasyonu'nun ilgili konudakı 

raporu, Fransa, Almanya, İsveç örnekleri, Time 

dergisinde çıkan 'Avrupa Ülkeleri Hollywood'a 

Karşı ' başlıklı yazı, resmi 'Alman Film Teşvik Ka

nunu' özeti gibi pek çok veri ve bilgi tercüme edi

lip derlenerek yetmiş iki sayfalık kitaba konmuş. 

Meslek erbabına pratikte ne kadar fayda sağladı 

ğı tartışılır, ama sinemamızın yapım açısından 

içinde bulunduğu sıkıntılı durumun belgelenmesi 

görevini yerine getirdiğine şüphe yok! 
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